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Er komt veel informatie langs bij het bestuur van de Kring. Een selectie vindt u in deze 

periodiek. Zes keer per jaar ontvangt u deze Nieuwsbrief.  

 

Heeft u iets te melden, een vraag over of een aanvulling bij een onderwerp, meld dat s.v.p. 

via nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl . 

De Kring is een vereniging van en voor alle 642 leden. 

 

In deze Nieuwsbrief staan de komende activiteiten en zaken waar wij als Kring mee bezig zijn. 

  
  

   

  

   

Oude Jan-lezing op donderdag 9 maart 2023 om 

20.00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp 
  

   

  

 
 

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u graag uit voor de 

jaarlijkse Oude Jan-lezing. Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de 

Vereniging ‘De Sociëteit’ te Velp. 

 

Marjolein Sanderman, beleidsadviseur erfgoed bij de gemeente Rheden, zal deze lezing 

houden. 

 

Erfgoed Rheden staat voor alles wat getuigt van het rijke verleden van de gemeente: de 

gebouwen, het cultuurlandschap, ons bodemarchief en alle verhalen daarover. Het staat 

daarnaast ook voor de levendige gemeenschap die zich inzet voor dat erfgoed en de mensen 

die voor en namens de gemeenschap in de gemeentelijke organisatie werken. Met z’n allen 

zorgen we ervoor dat het erfgoed zo goed mogelijk wordt doorgegeven aan volgende 

generaties én dat ons erfgoed en de lessen die het verleden ons leert bijdragen aan de 

opgaven van nu. Deze gezamenlijke inzet heeft ertoe geleid dat de gemeente Rheden in 2019 

is beloond met de landelijke BNG Bank Erfgoedprijs. 

  

Om praktische redenen vragen wij voor deze lezing een entree van € 2,50, maar daarvoor 

bieden wij u koffie of thee en na afloop een glas wijn of jus d’orange aan.  

Voor deze lezing hoeft u zich niet aan te melden. 
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Gelderlandcafé over Verhaal van Gelderland 
 

  
  

   

   

   

Na een inleiding over de net verschenen uitgave Verhaal van Gelderland, gaat hoofdredacteur 

en hoogleraar Gelderse Geschiedenis Dolly Verhoeven in op de vraag op welke wijze de 

kastelen en landgoederen op de Veluwezoom onderdeel zijn van het grotere verhaal van 

Gelderland. Johan Oosterman, een van de auteurs van het Verhaal van Gelderland en kenner 



van de periode van het hertogdom Gelre, vertelt vervolgens over de middeleeuwse oorsprong 

van deze kastelen en landgoederen. René Arendsen (bekend als een van de Ridders van 

Gelre bij Omroep Gelderland) praat de avond aan elkaar en gaat in gesprek met de sprekers 

en het publiek. 

 

Deelname is alleen mogelijk als u zich per mail heeft aangemeld via 

secretaris@oudheidkundigekring.nl 

  
  

   

  

   

Plaatjesboek 450 jaar Rheden 
  

   

 

 

 

 

De OKRR heeft samen met de gemeente in het kader van 

'450 jaar gemeente Rheden' een scheurkalender op de markt 

gebracht. Daar was bijzonder veel belangstelling voor. 

 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een 

plaatjesboek. Dat boek zal door een groep plaaatselijke 

supermarkten uitgegeven worden. Over enkele maanden kun 

je bij je boodschappen historische plaatjes van de Gemeente 

Rheden bemachtigen. Deze plak je dan in het boek. 

Om het boek volledig gevuld te krijgen, wordt aan het eind 

van het project een ruilbeurs georganiseerd worden.  

We zullen u daar tijdig over berichten. 

 

 

De teksten in het boek zijn gebaseerd op de inhoud van "De Canon van Rheden". De te 

verzamelen afbeeldingen komen uit ons archief of zijn door leden beschikbaar gesteld.   
   

  

   

Dorpswandelingen, nieuwe gidsen 
  

   

Het is weer zover: de planning voor onze dorpswandelingen 2023 moet worden gemaakt! Op 17 februari 

houden we in het Dorpshuis te De Steeg de jaarlijkse gidsen-bijeenkomst waar de planning voor alle 

dorpen uit onze gemeente wordt afgesproken. 

 

Maarrrr,  helaas zijn niet in alle dorpen gidsen of organisatoren meer beschikbaar! Zo hebben we met 

name in de dorpen Rheden en Laag-Soeren al enige tijd  te kampen met een te gering aantal vrijwilligers 

die de kar willen trekken. Sommigen hebben enkele jaren wandelingen georganiseerd en vinden het wel 

mooi geweest, anderen kampen met een achteruit gaande gezondheid of zijn ons helaas ontvallen. 

 

Dat betekent dus dat we nieuwe vrijwilligers moeten zoeken die willen meedenken, mee helpen 

organiseren, of zelfs als gids zouden willen functioneren! 

Voor het dorp Rheden hebben we na de laatste oproep gelukkig twee nieuwe vrijwilligers gevonden: 

Hermien Rijnbende en Marnix Nijenhof. Zij gaan nu nadenken, samen met onze bestuursleden, hoe de 

dorpswandeling in Rheden zou kunnen worden ingevuld. Voor Laag-Soeren zoeken we nog één of meer 

vrijwilligers, ad interim zal ondergetekende de vacature waarnemen en proberen een leuke wandeling ter 

plaatse te organiseren.   

 

Overigens is het niet zo, dat een gids persé lid moet zijn van onze Oudheidkundige Kring. We zoeken 

mensen die de geschiedenis ter plaatse kennen en dat op een prettige wijze aan een groep 

belangstellenden kunnen overdragen. 



Mocht u personen weten/kennen die iets zouden kunnen betekenen bij de organisatie van de 

wandelingen, dan hoor ik dat uiteraard graag van u!! Daarnaast zijn suggesties en ideeën voor de 

wandelingen en excursies ook altijd welkom....... 

groet,  

 

Willem Kleijn 

Vice-voorzitter Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

  
  

   

   

   

  

   

Voortgang Werkgroep Archief 
  

   

 

 

 

 

 

Onder het motto "Je kunt het maar één keer weggooien" vraagt de 

archiefcommissie aan de leden om bij zolder- en 

inboedelopruimingen te bedenken of zaken als erfgoed naar de 

Kring verhuisd kunnen worden. 

 

In dit kader heeft het archief in december van Ymkje Verdenius 

een exemplaar van de kadastrale atlas Gelderland uit 1832 

gekregen. Deze kadastrale atlas heeft zij gekregen uit de 

nalatenschap van haar vader. 

 

Jan de Bes 

Archivaris 

archief@oudheidkundigekring.nl. 

  

   

Bij het archiefwerk is een mapje aangetroffen met foto’s, waarvan de archiefcommissie geen idee heeft 

wie dit zijn. Op de achterzijde van de foto's staat onderstaande tekst. 

mailto:archief@oudheidkundigekring.nl


 

Indien u een of enkele personen herkent, dan zouden wij graag vernemen om wellke personen 

het gaat.  

 

Jan de Bes 

Archivaris 

archief@oudheidkundigekring.nl. 
  

   

Ome Willem 
  

     

Wachtgeldfonds 
  

         

   

     

   

     

    

  

   

Algemene Ledenvergadering op donderdag 20 april 2023 
  

   

De Algemene Ledenvergadreing is gepland op donderdag 20 april. De uitnodiging, agenda en 

bijbehorende stukken ontvangt u bij Ambt & Heerljkheid die verschijnt op 1 maart a.s. 
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Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
  

   

   

   

De gemeente Rheden heeft onlangs de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit benoemd om 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over initiatieven in de fysieke leefomgeving in de 

gemeente. Mede vanwege de ontwikkelingen rondom de, weliswaar uitgestelde, invoering van 

de Omgevingswet is hiertoe overgegaan als opvolging van de commissie Cultuurhistorie. 

 

Verschillende disciplines zijn in de commissie vertegenwoordigd.  Onder voorzitterschap 

van Peter Koelewijn (stedenbouw) vond op 25 januari de eerste bijeenkomst 

plaats. Verantwoordelijk wethouder Paul Hofman kwam kennis maken met de leden van de 

nieuwe commissie, Frans de Boer (lokale kennis, vice-voorzitter), Johan Blokland (architect), 

Rudy Wolfkamp (adviseur duurzaamheid en monumenten), Loes van Hooff 

(rayonarchitect),  Anne van Schaijk (landschapsarchitect) en Jeanine Perryck 

(kunstgeschiedenis, archeologie en regionale kennis). Jeanine heeft op verzoek van het 

bestuur gesolliciteerd. Zij volgt Martin Idema op die gedurende 8 jaar lid is geweest van deze 

commissie. 

 

De voorbereiding van de vergadering is in handen van de erfgoed deskundigen van de 

gemeente, die onder meer aangeven welke regels en voorschriften van belang zijn. Vanuit de 

genoemde achtergronden, kennis en ervaring kunnen de leden hun visie geven op voorgelegde 

projecten. Tijdens de kennismaking bleek een gedeelde betrokkenheid en intentie om bij te 

dragen aan het in stand houden van de monumentale waarden en karaktervolle onderdelen -

zowel de gebouwd als groen- die Rheden de zo eigen identiteit verlenen. 

  
  

   

  

  

 
 



Eindejaarspuzzel 
  

   

   

   

Zoals een aantal van u hebben gemerkt, was er dit jaar een fout geslopen in onze eindejaars-

puzzel. Op een door de samenstellers geraadpleegde plattegrond - op internet gevonden - 

wordt de afrit naar het veer in Dieren ten onrechte aangeduid als Faberstraat en omdat beiden 

als inwoners van Velp niet bekend waren met de werkelijke locatie van die straat in Dieren, is 

deze straatnaam ten onrechte vermeld bij de aanwijzingen onder C. Dit maakte de oplossing 

een stuk moeilijker. Waarschijnlijk daardoor ontvingen wij deze keer ook slechts zeven 

inzendingen met een oplossing. 

 

Om die reden is besloten om alle inzenders aan te merken als prijswinnaars en mochten zij een 

boek kiezen uit het aanbod op onze website. Het zijn Lisa Talen uit Dieren, Cees Ursem en 

Marc Pluim uit Velp, Everdien Dubbelboer uit Heerde, dhr. P. Binnendijk uit Arnhem, Jan 

Stehouwer uit De Steeg en Gerda Jansen uit Vaassen. 

 

De juiste oplossing was van links naar rechts en van boven naar beneden: 

Callunaplein Dieren, Dorpsstraat Rheden, Overtuin Velp, Prinses Catharina-Amalia 

Plantsoen Velp, van Aldenburglaan De Steeg, Wilhelminaplein Dieren, Binnenweg 

Ellecom, Hoofdstraat De Steeg, Aan ’t Veer Dieren, Hans Driessenpad Velp, 

Harderwijkerweg Laag-Soeren, Posbank Rheden, Geërfdenbank Velp, Kerkplantsoen 

Spankeren, Rozendaalseveld.  
  

   

  

  

 

 

 

 
 



Cursus Velpologie 2.0 
  

   

 

 

 

Dit jaar gaat een nieuwe cursus Velpologie van start. 

Deze zal worden gehouden op onderstaande 

maandagen in Ontmoetingscentrum De Paperclip. 

Eiberstraat 14 6883 EJ Velp 

Tijden:  van 19:30 uur tot 21:30 uur, met een korte 

pauze. 

 

Er komen onderwerpen aan de orde die in de eerste 

cursus niet, of onvoldoende uit de verf kwamen 

volgens de cursisten. 

 

Interessant voor nieuwkomers in Velp maar ook voor 

inwoners die hun omgeving beter willen duiden. 

 

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 februari op de website 

van De Paperclip, www.paperclipvelp.nl/cursussen 

Wegens de te verwachten belangstelling raden wij 

aan om snel te boeken! 

 

Programma: 

maandag  6 maart:  “Velp in de Tweede Wereldoorlog”. Spreker: Gety Hengeveld. 

maandag 13 maart: “Kasteel Biljoen”. door Jeanine Perryck   

maandag 20 maart: "Begraafplaatsen in Velp”.  Tertius Middeldorp en Elsbeth Bodde.  

maandag 27 maart: "De Oude Jan". door Martin Idema 

maandag 3 april:     "Wijken van Velp en hun bewoners". Spreker: Hans Witt. 

(maandag 17 april:     Reserve of uitwijkavond) 

Nog nader te bepalen datum in april: 

“Een wandeling langs de Rozendaalse Beek”, gids Geerd Wyrdeman. 

 

Meer lezen over de sprekers, de onderwerpen en de kosten? klik hier! 

  
   

  

   

Boeken- en tijdschriftenverkoop 
Op onze website worden tal van nieuwe of gebruikte boeken aangeboden.  

Daarom raden we u aan om af en toe (weer) eens te kijken 

op https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/ of daar iets voor u bij zit. 

Bestellen kan eenvoudig via het bestelformulier op de site. Oude nummers van ons ledenblad 

kunnen per e-mail worden besteld via penningmeester@oudheidkundigekring.nl. 

Hieronder 4 boeken in de etalage. Klik op de afbeelding en u krijgt meer informatie over de 

uitgave.    
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